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Menetluste selgitus
 

Parlament hääletab täiskogule esitatud tekstide üle järgmises järjekorras, kui ta ei otsusta teisiti:
 

À = Tähtajad    ´ = Tähtajad vastavalt vajadusele    6 = Veel vastu võtmata tekst, kuupäevad vajaduse korral

1. Kolmas lugemine

- Seadusandlik tavamenetlus («««III)
ühise teksti vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

2. Nõusolek

- Nõusolekumenetlus («««)
kui aluslepingute kohaselt on nõusoleku andmise otsuse vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks nõutav Euroopa Parlamendi
koosseisu häälteenamus

3. Teine lugemine

- Seadusandlik tavamenetlus («««II)
nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks on nõutav Euroopa Parlamendi koosseisu häälteenamus;
nõukogu seisukoha heakskiitmiseks on nõutav antud häälte enamus

4. Euroopa Parlamendi kodukord

- Muudatused kodukorras
muudatuste vastuvõtmiseks on nõutav Euroopa Parlamendi koosseisu häälteenamus
otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

5. Esimene lugemine

- Seadusandlik tavamenetlus («««I)
seadusandliku ettepaneku heakskiitmiseks või muutmiseks on nõutav antud häälte enamus
seadusandliku resolutsiooni projekti vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

6. Nõusolek

- Nõusolekumenetlus («««)
kui aluslepingute kohaselt on nõusoleku andmise otsuse vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks nõutav antud häälte enamus

7. Muud menetlused

- Nõuandemenetlus («)
seadusandliku ettepaneku heakskiitmiseks või muutmiseks on nõutav antud häälte enamus
seadusandliku resolutsiooni projekti vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus

- Muud (avaldused, suuliselt vastatavad küsimused, algatusraportid, puutumatuse äravõtmine)
resolutsiooni või otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav antud häälte enamus
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09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Pidulik istung

 

12.30 - 14.30     HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
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09.00 - 11.50 Arutelud

12.00 - 12.30 Pidulik istung

12.30 - 14.30 HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused

15.00 - 23.00 Arutelud

11 • Euroopa Ülemkogu 2019. aasta 12. ja 13. detsembri kohtumise ettevalmistused

Nõukogu ja komisjoni avaldused

[2019/2722(RSP)]

26 • 2018. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Oleg Sentsovi kõne

17 ««« - ELi ja Ukraina vaheline leping, millega muudetakse ELi ja Ukraina vahelises assotsieerimislepingus
sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi

Soovitus: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

44 « - Käibemaksu- ja aktsiisireeglite muutmine seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega

Raport: Paul Tang (A9-0034/2019)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis
käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu
raamistikus elluviidava kaitsetegevusega

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Majandus- ja rahanduskomisjon

28 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Joëlle Elvinger

Raport: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Raport Joëlle Elvingeri nimetamise kohta kontrollikoja liikme ametisse

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Eelarvekontrollikomisjon

29 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – François Roger Cazala

Raport: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Raport François Roger Cazala nimetamise kohta kontrollikoja liikme ametisse

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Eelarvekontrollikomisjon
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30 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Alex Brenninkmeijer

Raport: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Raport Alex Brenninkmeijeri nimetamise kohta kontrollikoja liikme ametisse

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Eelarvekontrollikomisjon

31 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Nikolaos Milionis

Raport: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Raport Nikolaos Milionise nimetamise kohta kontrollikoja liikme ametisse

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Eelarvekontrollikomisjon

32 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Klaus-Heiner Lehne

Raport: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Raport Klaus-Heiner Lehne nimetamise kohta kontrollikoja liikme ametisse

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Eelarvekontrollikomisjon

35 À - Laste õigused seoses lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäevaga

Resolutsiooni ettepanekud

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Arutelu: 13/11/2019)

20 • 2020. aasta eelarvemenetluse ühine tekst

Raport: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Raport eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu
2020. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Euroopa Parlamendi delegatsioon eelarve lepituskomitees

49 • ELi reageerimine äärmuslikele ilmastikunähtustele ja nende mõjule: kuidas kaitsta
Euroopa linnaalasid ja nende kultuuripärandit

Komisjoni avaldus

[2019/2932(RSP)]

48 À • LGBTI-inimeste avalik diskrimineerimine ja nendevastane vihakõne, sealhulgas
LGBTI-vabad alad

Komisjoni avaldus

[2019/2933(RSP)]

Hääletus toimub detsembris

33 À • Meetmed selleks, et leevendada mõju, mida avaldab Euroopa põllumajandusele
WTO otsus Airbusi vaidluses

Komisjoni avaldus

[2019/2895(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval
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42 À • WTO apellatsioonikogu kriis

Komisjoni avaldus

[2019/2918(RSP)]

Hääletus toimub neljapäeval
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